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Abstract 

The study was conducted in private fields in Babylon province , to study the effect of milk 

productive  seasons  on  Prolactin hormone , milk composition and metabolites in the blood of  local 

cows. The study included 24 dairy cows during the second, third and fourth milk seasons . The results 

showed that the milk season was a significant effect (p<0.05) on the concentration of the prolactin 

hormone, fat , lactose and non- fat solids (SNF) of  milk . There was non significant effect of the milk 

season in metabolic concentrations (glucose, total cholesterol and total protein).               

 The  results of the study showed a positive correlation between prolactin hormone, lactose and 

SNF and a significant positive correlation (p<0.01) between prolactin hormone and fat and SNF of 

milk  and high correlation (p<0.01)  between the milk season and prolactin and significant correlation 

(p<0.05) between prolactin hormone and total cholesterol. We conclude from this study that the milk 

season has an effect on milk hormone and a link between milk hormone, milk components and 

metabolic substances in the blood.                                                                                                          

Keywords: Cows, Milk, Milk hormone, Metabolic substances        

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ARTICLE INFO 

Submission date: 3/10/2018 
Acceptance date: 6 /11/2018 

Publication date: 10/3/2019 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:talibahmed733@gmail.com


Journal of University of Babylon, Pure and Applied Sciences, Vol.(27), No.(1): 2019 

 

185 
 

  ليب واملوادومكونات احل (Prolactin)احلليب يف هرمون احلليب  إنتاج تأثري مواسم

 يف الدم لالبقار احمللية األيضية

 باسم خليل ابراهيم            طالب احمد حامد الربيعي         هديل علوان عبد
  التقنية / المسيب , جامعة الفرات االوسط التقنيةالكلية الحيواني ,  نتاجقسم اإل

 الخالصة
( Prolactin) الحليب في هرمون الحليب إنتاجتأثير مواسم ، لدراسة المقدسة هلية في محافظة كربالءسة في حقول أ جريت الدراأ    

. ث والرابعالثاني والثال الحلب سمامو  فيبقرة حلوب  24الدراسة  تمل. شفي الدم لالبقار المحلية األيضيةومكونات الحليب والمواد 
. عدم  حليبدهن والكتوز والمواد الصلبة للوفي  تركيز هرمون الحليب في( p<0.05) ا  معنوي ا  ب تأثير يظهرت النتائج ان لموسم الحلأ

 سةئج الدرا. بينت نتا(الكليوالكوليستيرول الكلي والبروتين )الكلوكوز  األيضيةوجود تأثير معنوي لموسم الحليب في تراكيز المواد 
رتباطو  المواد الصلبةبين الالكتوز و و  والالكتوز بين هرمون الحليب (p<0.01) ةمعنويعالي الو  موجبا   ا  إرتباط  ا  ومعنوي ا  موجب ا  ا 

(p<0.05) إرتباط موجب ولوحظ ايضا   .الالدهنية  ودهن الحليب والمواد الصلبة بين هرمون الحليب ( وعالي المعنويةp<0.01 بين )
رتباطلي و هرمون الحليب والكوليستيرول الك   تأثير  ةمن هذه الدراس . نستنتج الحليب وهرمون الحليب بين موسم( p<0.05معنوي  ) ا 

  . في الدم األيضيةمكونات الحليب والمواد بين هرمون الحليب و  وجود إرتباطو   في هرمون الحليب موسم الحليب
 . األيضيةالحليب , هرمون الحليب , المواد , األبقار :دالةلكلمات الا

 دمةالمق

، الجاموس واألغنام والماعز  لدان العالم مععظم ب  الحليب في م نتاجإل الرئيسةمن الحيوانات  األبقار ت عد      
 ي عد . ]1[اخرى  إلىآخر ومن بيئة  إلىويختلف من موسم ا  وحساسية تأثر  نتجات الحيوانية الحليب من أكثر الم  و 

يتألف الحليب في .  ]2[ األبقارالحليب في  إنتاجهم على والتي لها تأثير م   الرئيسة ملموسم الحليب من العوا
تلف بروتينات ودهون والكتوز وفيتامينات وهرمونات تخ وتشمل،  % مواد صلبة13% ماء و87من  األبقار
ا المغلفة فرز من الخاليمكونات الحليب وت   صنعت  . ]3[يضا  تختلف بين افراد القطيع إختالف السالالت وا  نسبها ب

ن هرمون بروتيني يفرز من الفص هرمون الحليب عبارة ع . ]4[وعية اللبنية الصغيرة للحويصالت اللبنية واأل
على  الحليب ، يزداد بعد الوالدة استجابة للرضاعة ويحافظ إنتاجمامي للغدة النخامية يؤدي دورا  مهما  في األ

نتاجالحليب و افراز  الجسم    العام بتركيب الدهن المخزن في انسجة  دهن الحليب في تركيبه   يرتبط .  ]5[ه ا 
، إذ ينتقل على  لبروتينات الحليب في عضالت الحيوان المصدر االساس خزنةعد الغذاء والبروتينات الم  ، وي  ]4[

 حليب  هيئة بروتينات فرازية بالضرع علىبوساطة الخاليا اإلصنع تتحول وت  و مينية وببتيدات صورة أحماض أ
وفي حالة  ، ]6[ األبقارالحليب في كل من الماعز و  الكتوز إلىالدم هو المصدر الرئيسي  كلوكوزن إ . ]3[

عد الكلوكوز من أهم العناصر التي تزود ي   .]6[الحليب  إنتاجانخفاض  إلىيؤدي ذلك  الكلوكوزانخفاض تركيز 
 . ]7[ وسكر الحليب ( والدهون Glycogenفي تصنيع الكاليكوجين ) الرئيسةالجسم بالطاقة ، كما يشكل المادة 

يدخل في تركيب ، و ]8[ ر أو استراتشتقة والموجودة في بالزما الدم بشكل ح  رول احد الدهون الم  يالكولست نإ
 وبناءا  .  ]10[لكازين وبروتين مصل الدم ااساسين هما  ين. يتكون البروتين من جزأ]9[ دهن الحليب وتكوينه

دراسة تأثير مواسم الحليب في هرمون الحليب ومكونات الحليب والمواد  إلىما تقدم تهد ف الدراسة الحالية  على
 .المحلية األبقارفي دم  األيضية
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 المواد وطرائق البحث  

تحت ظروف  كربالء المقدسةبقرة حلوب محلية في حقول أهلية في محافظة  24ن فذ البحث على       
لحليب )الموسم الثاني والثالث والرابع( في لختلفة ية م  إنتاجفي مواسم  األبقار، وكانت ادارية وتغذوية موحدة

تشرين صباحا  كل اسبوع للمدة من  األبقاراخذت عينات الحليب من . سنوات (4-2مختلفة ) عمرية مراحل
المختبر  إلىنظيفة لحين وصولها  يةنابيب بالستيكفظ الحليب في أوح   , 2017االول ولغاية كانون االول 

 ملة بالحاتر المعقمة المثبب  األ إستعمالاسبوعيا  ب الوريد الوداجي ت عينات الدم منحبجراء التحاليل. س  وا  
 جهاز الطرد المركزي  إستعمالالدم ب مصل صلف   ،عقمة المفرغة من الهواءالبالستيكي داخل االنابيب الم  

 (Hettich centrifuge-Germanyرعة دوران حب دقائق  15دوره/دقيقه ولم دة   4000( بس   بوساطة وس 
فظ بدرجة حرارة  تع .التحاليلدرجة مئوية لحين اجراء  20 –ماصة وح   ع دة تجارية م ناسبة من شركة ملتاس 

(Agappe Kit , Switzerland) بوساطةوالكوليستيرول الكلي والبروتين الكلي و  الكلوكوز لتقدير تركيز 
للت عينات الحليب .نانوميتر 550الضوئي وبطول موجي  جهاز المطياف جهاز الموجات فوق  بوساطة ح 
الحيواني في  نتاجالفسلجة التابع ِلقسم تقنيات اإل في م ختبر ((Lacto Flash- Germanyالصوتية نوع 

وج نست قبل إدخالها للجهاز  الغرفة( بدرجة حرارة تريلملي 10) , ح ضرت عينة الحليبية/ المسيبالك لية التقن
حب الحليب   لضمان عدم تجم ع دهن الحليب على سطح العينة , داخله  , ثم  إلىالجهاز  نبوبة إ بوساطةوس 

ة لبالمواد الصو الالكتوز و البروتين  و  الدهن نسبة ملبدأ بقراءة م كونات الحليب رقميا  )نتائج التحليل( والتي تش
  .والكثافة ـنية الالده

 التحليل االحصائي

ا تحليل بيانات التجربة كم( لCRD) ملباعتماد التصميم العشوائي الكا ]SPSS) )]11برنامج  إستعمل
 لتحديد الفروقات المعنوية بين المتوسطات . ]Duncan)  )]12 ختبارإ ستعملوا  

 النتائج والمناقشة

مواسم  في( في تركيز هرمون الحليب p<0.05) ا  معنوي ا  الحليب تأثير  إنتاجن لموسم أ 1يبين الجدول 
في  مليليترنانوغرام/ 1.38و مليليترنانوغرام/ 0.96الحليب الثاني والثالث والرابع اذ بلغ في الموسم الثاني 

ب ن هذه الزيادة التدريجية في تركيز هرمون الحلي، أمليليتر/نانوغرام 2.28وفي الموسم الرابع  الثالثالموسم 
. ]13[االوكيستوسيننسجة الغدد اللبنية لهرمون ضرورية لتحفيز الغدة اللبنية إلفراز الحليب، وزيادة استجابة أ

الزيادة في حجم  إلىفي الموسم الرابع ويعود ذلك  نتاجتصل قمة اإل ذإالحليب بتقدم موسم الحليب  إنتاجيزداد 
فق هذه النتائج مع ماجاء ، وتت]14[الحيوان متمثال  بزيادة حجم الجهاز الهضمي والتنفسي والدوراني والغدد الثدية 

نتاجبين تركيز هرمون الحليب و  إرتباطن هناك إذ بين أ ]15 [ به اذ بين ان تركيز  ]16[الحليب ، واليتفق مع  ا 
في  ا  معنوي ا  الحليب تأثير  إنتاجن لموسم وضح الجدول ايضا  أأالحليب .  إنتاجفترة  فيهرمون الحليب اليتغير 

% بينما بلغ في الموسم الثالث 3.64% والموسم الرابع 3.35موسم الثاني النسبة دهن الحليب اذ بلغ خالل 
الحليب ونسبة الدهن فيه  إنتاجكون سببه النقص في مخزون دهن الجسم ووجود عالقة سالبة بين % قد ي2.69

الحليب في نسبة  إنتاجموسم في ابقار الفريزيان الذي بين وجود تأثير معنوي ل ]2[، تتفق هذه النتائج مع ]3[
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% في الموسم الثاني 2.75عدم وجود تأثير معنوي لموسم الحليب في نسبة بروتين الحليب اذ بلغ  ،الدهن
الببتيدات وبروتينات البالزما في دم الحيوان  ت عدفي الموسم الثالث والرابع على التوالي، %  3.15% و2.92و

الذي بين عدم وجود  ]7[ يجة معال تتفق هذه النت .]6[هي المصادر الالزمة كبادئ لتخليق بروتينات الحليب 
ساللة الحيوان والموقع الجغرافي قد يكون بسبب  ختالفهذا اإلوتين ، تأثير معنوي لموسم الحليب في نسبة البر 

% 4.46بلغ و ( في نسبة الالكتوز p<0.05الحليب تأثير معنوي ) إنتاجكان لموسم  وحالة القطيع الصحية .
زموزي ، بسبب الفعل األنزيمي والضغط األ% الموسم الثاني3.45و% الموسم الثالث 4.09 والموسم الرابع 

الذي بين عدم وجود تأثير  ]2[ ال تتفق هذه النتيجة مع ،]2[سكر الالكتوز  إلىللسكريات المتعددة وتحويلها 
 إنتاج( لموسم p<0.05معنوي )وجود تأثير  في ابقار الفريزيان، الحليب في نسبة الالكتوز إنتاجمعنوي لموسم 

% الموسم 10.45% و8.84% والموسم الثالث  8.19وصل في الموسم الثاني و الحليب على المواد الصلبة  
نواع األ إختالفللمواد الصلبة وتختلف نسبة المواد الصلبة ب الرئيسةيعد الغذاء وعظام الحيوان المصادر  .الرابع 

  . ]15[نوع الواحد الحيوانية وايضا  تختلف ضمن ال

 

 الخطأ القياسي(± )المتوسط  سم الحليبامو فيكيز هرمون الحليب ومكونات الحليب تر. 1جدول 

 

والثالث  الموسم الثاني فيمعنوي لموسم الحليب في تركيز الكلوكوز وبلغ  تأثيرعدم وجود  2الجدول  بينت نتائج
جهاد الذي يتعرض له ،  قد يكون بسبب اإلعلى التوالي ديسيليتر غم/مل 62.62 و  61.36 و 52.05والرابع 
ل مصادر الطاقة في الجسم لتلبية إحتياجات تصنيع فادة من كتستوجب اإلإنتاج الحليب التي مرحلة  فيالحيوان 

على  ]17[، تتفق هذه النتائج مع ماجاء به  ]18[الكتوز الحليب  إلىنه يتحول ، وكذلك أل ]17[درار الحليب وا  
واليتفق  الحليب،بقار الهولشتاين  الذي بين عدم وجود تأثير لموسم الحليب في تركيز الكلوكوز مع تقدم مواسم أ

مع زيادة  الحليب يزداد إنتاجالذي بين وجود تأثير معنوي لموسم الحليب في نسبة تركيز الكلوكوز وان  ]19[مع 
ايضا  عدم وجود تأثير معنوي لموسم الحليب في نسبة الكولستيرول الكلي اذ وصل تركيزه  النتائج تبين. الكلوكوز

 72.42والموسم الثاني  ديسيليتر غم/مل 83.38مقارنة بالموسم الثالث  ديسيليتر غم/مل 91.38في الموسم الرابع 
على  ملوالتي تع  T4و T3فراز هرمونات الغدة الدرقية بسبب تحفيز هرمون الحليب لزيادة إ، ديسيليتر /ملغم

 

 موسم الحلب

 

 الخطأ القياسي± المتوسط 
 

هرمون الحليب  

 نانوغرام / مليليتر

المواد الصلبة  الالكتوز % بروتين الحليب % دهن الحليب %

 الالدهنية

 0.14± 96.0 الثاني

C 
3.35 ±0.21 

A 
2.75 ±0.18 

A 
3.45±0.22 

B 
8.19  ±0.35 

B 

 0.11± 1.38 الثالث

B 

2.69  ±0.29 

B 
2.92 ±0.26 

A 
4.09 ±0.45 

A 
8.84  ±0.41 

B 

 0.17± 2.28 الرابع

A 
3.64  ±0.38 

A 
3.15 ±0.52 

A 
4.46 ±0.52 

A 
10.45 ±0.50 

A 

مستوى 

 المعنوية

P<0.05)) P<0.05)) غير معنوي P<0.05)) P<0.05)) 
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نسجة المعقدة اإل بوساطة، وبسبب زيادة امتصاص الكولستيرول ]20[اكسدة الكوليسترول وتقليل نسبته في الدم 
( لموسم الحليب  (p≤0.05الذي بين وجود تأثير معنوي  ]22[ال تتفق هذه النتيجة مع  ]21 [ لتصنيع الحليب

نوع الحيوان والمنطقة الجغرافية  إختالفسود الجبلي قد يكون بسبب تركيز الكوليسترول في الماعز اإل في نسبة
الموسم الثاني  فيم الحليب في نسبة البروتين الكلي وصل تركيزه ونوعية التغذية. عدم وجود تأثير معنوي لموس

، بسبب سد االحتياجات من بروتين على التوالي ديسيليتر غم /مل 67.35الرابع و   55.85الثالث و   61.90
 ب اذ يؤدي دورا  مهما  فيالحلي إنتاجمرحلة  في، يتغير تركيز البروتين  23] [الحليب  إنتاجمرحلة  فيالحليب 

الذي وضح  عدم وجود فرق معنوي  ]25[، تتفق هذه النتيجة مع 2] 4[نسجة والتمثيل الغذائي نمو األعضاء واأل
 لتأثير موسم الحليب على نسبة البروتين الكلي. 

 

 

 

 

 سم الحليبامو في األيضية الموادتراكيز  2جدول 

 

بين هرمون الحليب ودهن الحليب  موجب وغير معنوي  إرتباطوجود وجود  3وضحت نتائج الجدول أ
هرمون الحليب من الهرمونات التي لها تأثير مباشر  ي عد، (0.31ون الحليب وبروتين الحليب )( وهرم0.25)

مامي للغدة النخامية يطرح في الدم وينتقل يتحرر هرمون الحليب من  الفص األ على غدة الضرع ، عندما
فرازية  وعند لهذا الهرمون على سطح الخاليا األغدة الضرع التي تحوي مستقبالت خاصة  إلىالدم  بوساطة
بروتين الحليب ودهن  فرازية منتجة بعض مكونات الحليب مثلذه المستقبالت تستجيب الخاليا األه بهإرتباط

الحليب  ي عد( بين هرمون الحليب والالكتوز، (p≤0.05موجب بمستوى معنوية  إرتباط. وجود (14الحليب )
 وي عد، اتحاد جزيئة الكلوكوز والكالكتوزالمصدر الطبيعي الوحيد الذي يحوي سكر الالكتوز الذي يتكون من 

 إلىان هرمون الحليب يؤدي  ]14[، وبين  ]14 [رول والبروبيونك المصادر االساسية لتكوين الالكتوز تيالكوليس
تكوين  إلىسلسلة من التفاعالت الخلوية ضمن سايتوبالزم الخاليا االفرازية في غدة الضرع مؤدية بالنتيجة 

بين هرمون ( p≤0.01موجب وعالي المعنوية ) إرتباطظهر الجدول ايضا  وجود أ .)سكر الحليب( الالكتوز

 

 موسم الحليب
 الخطأ القياسي± المتوسط 

الكلوكوز 

 ديسيليترغم/مل

 غم/ملالكولستيرول الكلي 

 ديسيليتر

 /غمملالبروتين الكلي 

 ديسيليتر 

 A 72.49±9.78   A 61.90±3.99    A 4.80± 52.05 الثاني

 A  83.38±8.01    A 55.85±5.45   A  5.60± 61.36 الثالث

 A 91.38±8.89    A   67.35±6.02   A   6.79±62.62 الرابع

 غير معنوي غير معنوي غير معنوي مستوى المعنوية



Journal of University of Babylon, Pure and Applied Sciences, Vol.(27), No.(1): 2019 

 

189 
 

، التمتلك غدة الضرع القدرة على صناعة اغلب المواد الصلبة الموجودة في الحليب اذ الحليب والمواد الصلبة
 إلىاالنتشار  بوساطةتنتقل هذه المواد من الدم مرتبطة بجزيئات البروتين وجزيئات الدهن وجزء آخر ينتقل 

فة . وضح الجدول موجب وغير معنوي بين هرمون الحليب والكثا إرتباط. كان هناك  ]14[الحويصالت اللبنية 
( 0.39) بلغ إرتباطوبمعامل  موجب وغير معنوي بين دهن الحليب وبروتين الحليب والالكتوز إرتباطايضا  وجود 

( على التوالي ، أن دهن الحليب ومعظم بروتينات الحليب والالكتوز تخلق في الخاليا الطالئية من 0.25و )
المركبات في فجوات الحويصالت اللبنية وان كمية هذه المركبات تتغير طبقا   بوادئ تاخذها من الدم ثم تفرز هذه

موجب وغير معنوي  إرتباط، وجود ]6[البيئية والفسلجية المصاحبة لعمر الحيوان وفترات موسم الحليب  ملللعوا
( بين p≤0.01موجب وعالي المعنوية ) إرتباط(. وجود 0.21) بلغ إرتباطوبمعامل  بين دهن الحليب والكثافة

 ملالدهن اهم مركبات الحليب ويتأثر سريعا  بعا ي عد، (0.71)بلغ  إرتباطوبمعامل دهن الحليب والمواد الصلبة 
، ]6[من غيره من مركبات الحليب ويتغير من حيوان آلخر في نفس النوع  البيئية األخرى اكثر ملالتغذية والعوا

اقصاه تكون نسبة الدهن اقل من  إلىالحليب  إنتاجان كمية الدهن ترتبط بالمواد الصلبة وعندما يقل  ]3[لقد بين 
دقيقة عن جوامد بداية الموسم ونهايته وذلك الن حبيبات الدهن محتجزة بدرجة اكبر داخل القنوات اللبنية ال

وبمعامل ين بروتين الحليب والالكتوز موجب وغير معنوي ب إرتباط. بين الجدول ايضا  وجود الحليب الالدهنية
( ، ان 0.18) بلغ إرتباطوبمعامل  ( والكثافة0.11)بلغ  إرتباطوبمعامل ( والمواد الصلبة 0.29)بلغ  إرتباط

البروتينات تتكون على شكل حبيبات منفصلة وتتفرع ضمن فراغ الحويصلة اللبنية ويتحرر الالكتوز في نفس 
المعدنية  االمالحين ثم يتحرر الماء بعد ذلك ثم تدخل بقية المكونات ومن ضمنها الوقت الذي يتحرر فيه البروت

. ]23[والفيتامينات والتي تجهز مباشرة من الدم وتتجمع كل هذه المكونات في الحويصلة اللبنية مكونه الحليب 
         بلغ إرتباطوبمعامل  ( بين الالكتوز والمواد الصلبة(p<0.05موجب ومعنوي بمستوى معنوية  إرتباطوجود 

، وبين (0.36) بلغ إرتباطوبمعامل  موجب وغير معنوي بين الالكتوز والكثافة إرتباطبينما كان هناك  ( ،0.42)
 ( .   0.09) بلغ إرتباطوبمعامل  المواد الصلبة والكثافة

 

 بين هرمون الحليب ومكونات الحليب رتباطاإل ملمعا 3جدول 

 مستوى المعنوية (r) رتباطال  ملمعا الصفات المرتبطة

 غير معنوي  0.25 هرمون الحليب ودهن الحليب
 غير معنوي  0.31 هرمون الحليب وبروتين الحليب

 ((p<0.01 0.58 هرمون الحليب والالكتوز
 ((p<0.05 0.77 هرمون الحليب والمواد الصلبة

 غير معنوي  0.05 هرمون الحليب والكثافة
 غير معنوي  0.39 وبروتين الحليبدهن الحليب 

 غير معنوي  0.25 دهن الحليب والالكتوز
 ((p<0.05 0.71 دهن الحليب والمواد الصلبة
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 غير معنوي  0.21 دهن الحليب والكثافة
 غير معنوي  0.29 بروتين الحليب والالكتوز

 غير معنوي  0.11 بروتين الحليب والمواد الصلبة
 غير معنوي  0.18 بروتين الحليب والكثافة
 ((p<0.01 0.42 الالكتوز والمواد الصلبة

 غير معنوي  0.36 الالكتوز والكثافة
 غير معنوي  0.09 المواد الصلبة والكثافة

 

 ، بينموسم الحليب وهرمون الحليب ( بينp≤0.05موجب وعالي المعنوية ) إرتباط 4الجدول  ت نتائجاظهر 
جم ، بسبب تطور وكبر حالحليب إنتاجتأثير هرمون الحليب الذي يزداد بزيادة مواسم الحليب و زيادة  ]26[

اب على استيع لقناة الهضمية وزيادة قدرتهاالضرع وزيادة نشاطه بتأثير هرمون الحليب وايضا  اتساع حجم ا
رع نسجة الضالحلب األولى بسبب انخفاض أمواسم  ، بالمقارنة معالمواد العلفية بتقدم عمر البقرةكميات كبيرة من 

ين بعنوي ( وغير م0.32) بلغ إرتباطوبمعامل  موجب إرتباط. بين الجدول وجود فرازية وعدم اكتمال نموهااإل
ل ، ان الكلوكوز مصدر لتكوين الكتوز الحليب والكلوكوز يستهلك لالستفادة من كهرمون الحليب والكلوكوز

 باطإرتوجود  .]27[درار الحليب في موسم إمصادر الطاقة المتاحة في الجسم لتلبية احتياجات تصنيع الحليب 
ن بي إرتباط، وجود ستيرول الكليي( بين هرمون الحليب والكولp≤0.05( ومعنوي بمستوى معنوية )0.43موجب )

الشكل  إلىله ستيرول الكلي وتحليله كيميائيا  وتحويي، يتم استهالك الكول]28[ستيرول يالحليب وتركيز الكول إنتاج
جين ، يشترك هرمون االسترو ]29 [االستروجين والبروجسترون(خل في تصنيع الهرمونات الشحمية )الحر الذي يد

امية ويساعد على افراز هرمون الحليب من الفص االمامي للغدة النخمع هرمون الحليب في نمو الغده اللبنية 
 مليع ، بينمااليا االفرازية في الغدة اللبنيةويزيد من عدد المستقبالت الخاصة بهرمون الحليب على سطح الخ

 ]23[و  ]14[هرمون البروجستيرون على نمو الحويصالت اللبنية داخل الضرع ويشارك في صناعة الالكتوز 
ؤشر م( يعد البروتين الكلي 0.39موجب وغير معنوي بين هرمون الحليب والبروتين الكلي ) إرتباط، وجود ]30[

ن بي باطإرتمهم للنشاط االيضي في الحيوانات المنتجة للحليب ويتم استهالك البروتين في تكوين الحليب  ووجود 
نتاجتركيز البروتين الكلي في الدم و  عنوي مموجب وغير  إرتباط. وجود ]26[ الحليب ونسبة البروتين بالحليب ا 

كوز في ، يتحدد مستوى الكلو ( على التوالي0.09( و)0.25لكلي )بين الكلوكوز والكولستيرول الكلي والبروتين ا
مستواه يسي للرئالدم من خالل التوازن بين كمية الكلوكوز الداخلة للدم وكمية الكلوكوز الخارجة منه وان المصدر ا

ان امتصاص  .[20]بين  ]31[هو كمية الغذاء المتناول والهرمونات التي تنظم ايضه مثل االنسولين 
ي لدم يدخل فالكولستيرول يحدث من خالل االنسجة المعقدة لتصنيع الحليب وان زيادة تركيز البروتين في ا

 .     (0.28ول الكلي والبروتين الكلي )ولستير موجب وغير معنوي بين الك إرتباط. وجود تركيب بروتين الحليب
 بين هرمون الحليب وموسم الحليب ومكونات الدم رتباطال  ملمعا 4جدول 

 مستوى المعنوية (r) رتباطاإل ملمعا الصفات المرتبطة

 ((p<0.05 0.79 موسم الحليب وهرمون الحليب
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 غير معنوي 0.32 هرمون الحليب والالكتوز

 ((p<0.01 0.43 والكولستيرول الكليهرمون الحليب 

 غير معنوي 0.39 هرمون الحليب والبروتين الكلي

 غير معنوي 0.25 الكلوكوز والكولستيرول الكلي

 غير معنوي 0.09 الكلوكوز والبروتين الكلي

 غير معنوي 0.28 الكولستيرول الكلي والبروتين الكلي
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